
THRE: ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัไตรมำส 2/2564 และรอบครึง่ปี 2564 

 13 สงิหาคม 2564 

เรื่อง   ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

ท่ามกลางสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยที่เพิม่สูงขึน้ในขณะนี้ ทางบรษิัทฯ ได้ท าการประเมนิผล
กระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ในแง่ของผลประกอบการของกรมธรรม ์COVID-19 ทีม่คี่าสนิไหมทดแทนสงูขึน้ แต่ในทาง
กลบักนักรมธรรมป์ระเภทอื่นๆ เช่น รถยนตแ์ละประกนัภยัสขุภาพประเภทอื่น กจ็ะมคี่าสนิไหมทดแทนทีล่ดลงจากผล
ของการจ ากดัการเดนิทาง รวมไปถงึการดแูลสุขภาพโดยทัว่ไปทีด่ขี ึน้ เป็นต้น อย่างไรกด็เีพื่อเพิม่ความระมดัระวงัใน
การรองรบัความผนัผวนจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 2-3 ไตรมาสขา้งหน้า บรษิทัฯ จงึได้
พจิารณาตัง้ส ารองทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 อย่างเป็นสาระส าคญั โดยมรีายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้ 

เบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธสิ าหรบังาน COVID-19 ในปี 2563 มจี านวน 440 ลา้นบาท และจากการพจิารณาปรบัลดการ
รบังาน COVID-19 ท าใหใ้นรอบครึง่ปี 2564 มเีบีย้ประกนัภยัประเภทนี้จ านวน 146 ลา้นบาท และบรษิทัฯ คาดว่าทัง้
ปีจะมเีบีย้ประกนัภยันี้จ านวน 314 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 28.6 โดยในจ านวนนี้คาดว่าจะมเีบีย้ประกนัภยั
ประเภท เจอ-จ่าย-จบ เพยีงจ านวน 82 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ก่อนมจี านวน 144 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.1 

จนถงึไตรมาส 2/2564 บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานค่าสนิไหมทดแทนส าหรบักรมธรรม ์COVID-19 ของรอบปี 2564 เพยีง
รอ้ยละ 36.8 แต่จากการค านวณของนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั บรษิัทฯ ไดต้ัง้ประมาณการส ารองค่าใชจ้่ายสนิไหม
ทดแทนทีเ่กดิขึน้แลว้แต่ยงัไมไ่ดร้บัรายงาน (IBNR) จ านวน 42 ลา้นบาท อย่างไรกด็เีน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
ในปัจจุบนัทีม่ผีูต้ดิเชือ้เพิม่สงูขึน้เป็นจ านวนมาก บรษิทัฯ จงึไดต้ัง้ส ารองเพิม่เตมิเพื่อรองรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคตอีกเป็นจ านวน 45 ล้านบาท ท าให้รวมเป็นจ านวน 87 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรบัค่าสนิไหมทดแทนได้
ประมาณรอ้ยละ 181.9 ทัง้นี้ เมื่อรวมกบัส ารองจาก COVID-19 ที่บรษิัทฯ ไดต้ัง้ไวส้ าหรบักรมธรรมร์อบปี 2563 อกี
จ านวน 70 ล้านบาท ท าให้รวมทัง้สิน้บรษิัทฯ มสี ารองเพื่อรองรบัผลกระทบจาก COVID-19 เป็นจ านวน 157 ล้าน
บาท 

ทัง้นี้ งบการเงนิเฉพาะกจิการภายหลงัการตัง้ส ารองดงักล่าวส าหรบัไตรมาส 2/2564 ยงัคงแสดงผลก าไรสทุธจิ านวน 
65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาทจากไตรมาส 1/2564 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 86 และส าหรบังบการเงนิรวมแสดงผล
ก าไรจ านวน 65 ลา้นบาทเช่นกนั และเพิม่ขึน้จากไตรมาส 1/2564 รอ้ยละ 23 

 

 

 

 

 



ผลประกอบกำรส ำหรบัไตรมำส 2/2564 และรอบครึง่ปี 2564 

 

ผลประกอบกำรของบริษทัฯ ยงัคงเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยในไตรมำส 2/2564 มีก ำไรสุทธิ 65 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 23 จำกไตรมำส 1/2564 และรอบครึง่ปี 2564 มีก ำไรสุทธิ 118 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนรอ้ย
ละ 36 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2/2564 

1. ผลกำรรบัประกนัภยัต่อ  

เบี้ยประกนัภยัต่อรบัและเบี้ยประกนัภยัต่อรบัสุทธยิงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตร้อยละ 31 และรอ้ยละ 22 
ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 และเติบโตร้อยละ 6 และร้อยละ 8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากการขยายตวัในกลุ่มประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัสขุภาพทีม่กีารเตบิโตสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการรบัประกนัภยัต่อ กรณีไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ส ารองจาก COVID-19 บรษิทัฯ จะมกี าไร 80 ลา้นบาท แต่
จากการตัง้ส ารองที่เกี่ยวกบั COVID-19 จ านวน 87 ล้านบาท ท าให้ผลการรบัประกนัภัยต่อในไตรมาสนี้แสดงผล
ขาดทุนจ านวน 7 ลา้นบาท ลดลงจากทีแ่สดงผลก าไร 36 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2564 และก าไร 27 ลา้นบาท ในไตร
มาส 2/2563  

2. รำยได้จำกกำรลงทุน  

บรษิัทฯ มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1/2564 รอ้ยละ 700 เน่ืองจากเป็นช่วง
ฤดขูองการจ่ายเงนิปันผลของสนิทรพัยล์งทุน และลดลงเพยีงเลก็น้อยรอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทีท่ าใหร้ายไดจ้ากดอกเบีย้และเงนิปันผลรบัลดลง 

3. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสุทธิ 17 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15 จากไตรมาส 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
ทีก่ลบัมาระบาดระลอกใหม่ในช่วงไตรมาสนี้ แต่กระนัน้ยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที่
มผีลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่นเดยีวกนั 

 



ผลกำรด ำเนินงำน รอบครึง่แรกของปี 2564: 

บรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 118 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36 จากปีก่อน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ผลกำรรบัประกนัภยัต่อ  

เบี้ยประกนัภยัต่อรบัจ านวน 2,310 ลา้นบาท ใกล้เคยีงกบัปีก่อน ส่วนเบี้ยประกนัภยัต่อรบัสุทธจิ านวน 2,069 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 2 เนื่องจากการขยายตวัในกลุ่มประกนัภยัรถยนต์และประกนัสุขภาพที่มกีารเตบิโต
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการรบัประกนัภยัต่อ กรณีไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ส ารองจาก COVID-19 บรษิัทฯ จะมกี าไร 117 ลา้นบาท 
และแม้ว่าบรษิัทฯ จะได้ตัง้ส ารองที่เกี่ยวข้องกบัเบี้ยประกนัภัย COVID-19 สูงถึง 87 ล้านบาท ดงัที่กล่าวไว้แล้ว
ขา้งตน้ ผลการด าเนินงานส าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2564 ยงัคงสามารถท าก าไร 30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่ผีล
ขาดทุนจ านวน 21 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 243 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายสนิไหมทดแทนลดลง และค่าใชจ้่ายในส่วน
ของโครงการระยะยาวทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ผลการรบัประกนัที่ขยายตัวในกลุ่มประกนัสุขภาพที่มีการ
เตบิโตและมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ 

2. รำยได้จำกกำรลงทุน  

มรีายไดจ้ากการลงทุนสุทธจิ านวน 72 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 เน่ืองจากเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทีท่ าให้
รายไดจ้ากดอกเบีย้และเงนิปันผลรบัไดร้บัลดลง  

3. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รายได้จากการให้บรกิารสุทธ ิ36 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 ซึ่งแม้รายได้จากการให้บรกิารจะได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง แต่บรษิทัฯ ยงัคงรกัษาการเจรญิเตบิโตไวไ้ดต้ามเป้าหมาย 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 (นายโอฬาร วงศส์รุพเิชษฐ)์ 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  


